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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INGRESSO  
 NO PET ENGENHARIA BIOMÉDICA – ANEXO 1 

TABELA PARA PONTUAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

CONFORME O ITEM 5.2.1.2 DESTE EDITAL 
 

ITEM PONTUAÇÃO QUANTIDADE TOTAL DE HORAS 
TOTAL  

DE 
PONTOS   

Monitoria 
0,5 pontos por cada monitoria. 

Pontuação máxima: 1,0 
pontos. 

 

Não se aplica. Para 
este item será levado 
em consideração a 

quantidade de 
monitorias 

multiplicado por 0,5. 

 

Iniciação 
Científica 

0,5 pontos por semestre. 

Pontuação máxima: 1,0  pontos 
 

Não se aplica. Para 
este item será levado 
em consideração a 

quantidade de 
semestres da iniciação 
científica multiplicado 

por 0,5. 

 

Artigos e/ou 
resumos publicados 

0,5 pontos por artigo e/ou 
resumo publicado. 

Pontuação  máxima: 1,5 pontos 

 

Não se aplica. Para 
este item será levado 
em consideração a 

quantidade de 
trabalhos e/ou resumos 

publicados 
multiplicados por 0,5. 

 

Participação em 
minicursos e 
workshops 

0,5 pontos a cada 10 horas de 
atividade, ou seja: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 0,05 

Pontuação máxima: 2,5 pontos 

Não se aplica. O total 
de horas de todas os 

minicursos e 
workshops deverá ser 

somado e depois 
contabilizado. 

 

 

Participação em 
palestras e lives 

0,2 pontos a cada 4 horas de 
atividade, ou seja: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 0,05 

Pontuação máxima: 2,5 pontos 

Não se aplica. O total 
de horas de todas as 
palestras deverá ser 

somado e depois 
contabilizado. 

 

 

Participação em 

atividade de extensão em 

áreas afins: Empresas 

Juniores, Projetos de 

extensão, Trabalho 

Voluntário, etc. 

0,75 pontos por atividade. 
Pontuação máxima: 1,5 pontos  

Não se aplica. Para 
este item será levado 
em consideração a 

quantidade de 
atividades de extensão 
multiplicado por 0,75. 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 10 PONTOS PONTUAÇÃO OBTIDA 
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